
 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/229/14 

RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ 

z dnia 30 września 2014 r. 

w sprawie regulaminu porządkowego określającego sposób korzystania z parku Północnego. 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2013 r., j. t., poz. 594 z późn. zm.) Rada Miasta Jedliny-Zdroju uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwala się „Regulamin porządkowy określający sposób korzystania z parku Północnego” stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały w celu ochrony i trwałego zachowania funkcji oraz zapewnienia 

bezpieczeństwa użytkowników parku. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina-Zdrój. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miasta: 

R. Wysocki 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 7 października 2014 r.

Poz. 4206



Załącznik do uchwały Nr XXXVII/229/14 Rady  

Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 września 2014 r. 

 

Regulamin porządkowy określający sposób korzystania z parku Północnego. 

§ 1. Park jest powszechnie dostępny. 

§ 2. 1. Administratorem terenu jest Urząd Miasta Jedlina-Zdrój. 

2. Administrator ustala czas funkcjonowania (udostępniania) parku. 

§ 3. 1. Osoba przebywająca w parku zobowiązana jest przestrzegać niniejszego regulaminu. 

2. Naruszanie postanowień regulaminu powoduje odpowiedzialność przewidzianą w prawie. 

§ 4.  Do obsługi wszelkich urządzeń służących do utrzymania parku upoważniona jest wyłącznie osoba 

upoważniona przez administratora. 

§ 5. 1. Korzystający z parku zobowiązany jest do stosowania poleceń osoby obsługi parku. 

2. Osoba obsługująca park jest upoważniona do wyrażenia osobie odmowy wstępu i wezwania jej do 

opuszczenia obiektu w przypadku nie stosowania się do postanowień niniejszego regulaminu. 

§ 6. 1. Osoba przebywająca na terenie parku jest zobowiązana do przestrzegania zasad bezpieczeństwa 

i zachowywania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu osób. 

2. Korzystający z urządzeń i sprzętu na terenie parku zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania instrukcji 

obsługi urządzeń i sprzętu. 

§ 7. Korzystający z parku zobowiązany jest do zachowania czystości i porządku na terenie parku. 

§ 8. Na terenie parku zabrania się: 

1) biwakowania, 

2) łowienia ryb w zbiorniku, 

3) niszczenia i uszkadzania roślinności, deptania trawników, rozkopywania gruntu, 

4) niszczenia, przestawiania napisów, ogłoszeń, reklam, tablic, a umieszczanie może odbywać się wyłącznie 

za zgodą administratora parku, 

5) niszczenia, przestawiania elementów małej architektury, w tym ławek, koszy, urządzeń parkowych, 

kontenerów, pojemników, a umieszczanie może odbywać się wyłącznie za zgodą administratora parku, 

6) płoszenia zwierząt, 

7) użytkowania sprzętu i urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem, 

8) wchodzenia do cieku i zbiornika wodnego, a także kąpieli w nich, 

9) palenia ognisk, pozostawiania tlących lub palących się przedmiotów, wypalania traw, 

10) przebywania dzieci do ukończenia 7 lat bez opieki osób dorosłych, 

11) wjazdu i jazdy na rowerach poza wyznaczonymi trasami, z wyjątkiem rowerków dziecięcych, 

12) wjazdu i jazdy pojazdem silnikowym i motorowerem z wyjątkiem wózka inwalidzkiego, pojazdu 

służbowego Policji, pojazdu uprzywilejowanego, służb komunalnych i porządkowych oraz pojazdu 

upoważnionego, 

13) spożywania alkoholu poza terminem imprez uzgodnionych z administratorem parku, 

14) wprowadzania psów na zieleńce, 

15) wykonywania napisów i graffiti na urządzeniach parkowych i murach, 
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16) wyrzucania resztek pożywienia oraz dokarmiania zwierząt, 

17) zachowań zakłócających spokój, odpoczynek osób, 

18) zaśmiecania terenu, 

19) handlu i usług bez zgody administratora parku, 

20) organizowania imprez bez zgody administratora parku, 

21) powodowania hałasu, a także używania sprzętu nagłaśniającego i innych urządzeń wywołujących hałas 

bez zgody administratora parku, 

22) wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych (wybuchowych) i szkodliwych substancji 

chemicznych bez zgody administratora parku. 

§ 9. 1. Do parku, psy mogą być wprowadzane i prowadzone tylko na smyczy (uwięzi) i w kagańcu.  

2. Opiekunowi psa nakazuje się uprzątanie odchodów pozostawionych przez ich zwierzęta. 

§ 10. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania parku, funkcjonowania lub uszkodzeń urządzeń i sprzętu 

należy niezwłocznie zgłaszać osobie obsługującej park lub do Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój. 
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